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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de 65 tekens bestandanalyse-id kunt vinden of construeren die is
gekoppeld aan Cisco Content Security Appliance, E-mail security applicatie (ESA), Security
Management-applicatie (SMA) en Web security applicatie (WSA) of Cisco Defense Center (DC) of
FirePower Management Center (FMC).

File Analysis Client-id voor Content Security applicaties

ESA GUI

Beveiligingsservices > Reputatie en analyse van bestanden1.
Klik op Global Settings...2.
Geavanceerde instellingen uitvouwen voor bestandsanalyse3.

De client-ID voor bestandsanalyse wordt hier weergegeven.

vESA leiding AsyncOS 10.0.0-203 voor e-mail security eVoorbeeld:

Opmerking: Er is een verschil in de File Analysis Client-ID voor virtueel apparaat versus
hardware.



De client-ID voor File Analysis is gebaseerd op de volgende tekenstring van 65:

Waarde  verklaring
01_ ESA

VLNESAXXXYY_ Als dit een virtueel apparaat is, wordt er gebruik gemaakt van de VLN-licentie # (die bij CLI
met showlicentie wordt gevonden).  Als dit een hardwareapparaat is, is er geen veld.

SERIEEL_ Dit Dit is het VOLLEDIGE serienummer van het apparaat (dit is te vinden bij CLI met versie).

CX000V_ ODit is het model van het apparaat (opnieuw, van versie op de CLI). Dit zal ook verschillen,
wanneer het een virtueel apparaat versus een hardwareapparaat betreft.

00000000 Trainingsnullen.  Deze variëren, afhankelijk van de vorige velden, om het veld met 65 tekens
te voltooien.

SMA GUI

Gecentraliseerd beheer > security applicaties1.
In de onderste sectie, File Analysis, wordt de client-ID voor bestandsanalyse hier vermeld.

vSMA-actieve AsyncOS 9.6.0-051 voor beveiligingsbeheer eVoorbeeld:

Opmerking: Er is een verschil in de File Analysis Client-ID voor virtueel apparaat versus
hardware.

De client-ID voor File Analysis is gebaseerd op de volgende tekenstring van 65:

Waarde  verklaring
06_ SMA

VLNSMAXXXYY_ Als dit een virtueel apparaat is, wordt er gebruik gemaakt van de VLN-licentie # (die bij CLI
met showlicentie wordt gevonden).  Als dit een hardwareapparaat is, is er geen veld.

SERIEEL_ Dit Dit is het VOLLEDIGE serienummer van het apparaat (dit is te vinden bij CLI met versie).

MX000V_ ODit is het model van het apparaat (opnieuw, van versie op de CLI). Dit zal ook verschillen,
wanneer het een virtueel apparaat versus een hardwareapparaat betreft.

000000 Trainingsnullen.  Deze variëren, afhankelijk van de vorige velden, om het veld met 65 tekens
te voltooien.

WSA GUI

Security Services > Anti-Malware en Reputation1.
Klik op Global Settings...2.
In het gedeelte Advanced Malware and Protection Services kunt u Advanced uitvouwen3.
De geavanceerde instellingen voor bestandsanalyse uitvouwen4.



De client-ID voor bestandsanalyse wordt hier weergegeven.

WSA met AsyncOS 9.1.1-041 voor voorbeeld van Web Security:

Opmerking: Er is een verschil in de File Analysis Client-ID voor virtueel apparaat versus
hardware.

De client-ID voor File Analysis is gebaseerd op de volgende tekenstring van 65:

Waarde  verklaring
02_ WSA

VLNWSAXYYY_ Als dit een virtueel apparaat is, wordt er gebruik gemaakt van de VLN-licentie # (die bij CLI
met showlicentie wordt gevonden).  Als dit een hardwareapparaat is, is er geen veld.

SERIEEL_ Dit Dit is het VOLLEDIGE serienummer van het apparaat (dit is te vinden bij CLI met versie).

SX00V_ ODit is het model van het apparaat (opnieuw, van versie op de CLI). Dit zal ook verschillen,
wanneer het een virtueel apparaat versus een hardwareapparaat betreft.

000000 Trainingsnullen.  Deze variëren, afhankelijk van de vorige velden, om het veld met 65 tekens
te voltooien.

VMC/DC-GUI

Om API-toets (File Analysis ID) voor FMC/DC te verkrijgen vanuit de CLI-run:

perl -MFlyLoader -e "print SF::Files::Analysis::get_apikey()"

Opmerking: Op sommige hardware zijn er meerdere installaties van Perl.  De
standaardinstelling van Perl uitvoeren is mogelijk niet correct.  Als er uitvoerfouten worden
gezien, specificeert u het volgende, directe pad bij het aanroepen van Perl: /ngfw/usr/bin/perl
-MFlyLoader-e "print SF::Files:Analysis:get_apikey()"

Navigeren in naar AMP > Dynamische analyse verbindingen1.
Aan de rechterkant van het menu-item panacea.bedreiggrid.com klik op het Associate ICON.2.
Klik op Ja om de associatie te voltooien.3.
Controleer aan het einde van de URL de client-ID voor bestandsanalyse. De ID begint na de
apparaten%3D tot het einde van de URL.

4.

 Voorbeeld:

1.  Menu Navigatie



 2. Associatie van het VCC 

3. Bevestiging van de associatie

4. Controleer de client-ID voor bestandsanalyse

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
/content/en/us/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


Cisco web security applicatie - eindgebruikershandleidingen●

Cisco Security Management-applicatie - eindgebruikershandleidingen●

Cisco Firepower Management Console - eindgebruikershandleidingen●

/content/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
/content/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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